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VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

JEŽÍŠEK

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Mapka Hostěnic s místními názvy uvnitř zpravodaje

OBECNÍ PLES

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
ráda se s Vámi setkávám nad řádky prvního čísla Hostěnického zpravodaje
v tomto roce. Moc nám všem přeji, aby nás sluníčko co nejdříve vytáhlo do zahrádek a na procházky po okolí naší vesnice.
S končící zimou nás čeká úklid obce od nánosů zimního posypu a já bych ráda
poděkovala těm z Vás, kteří nám s úklidem pomáháte a před svými domy si zametáte.
Během zimního období jsme si mohli užít plesové sezóny, ať už u nás v Hostěnicích nebo v okolních obcích. Obecní ples se, myslím, vydařil. K tanci a poslechu hrála kapela SW Band a mohli jsme si užít vystoupení Boubelek a Sivických matadorů.
Kromě plesů místní spolky a dobrovolníci pořádali řadu akcí, o kterých se dočtete
dál ve zpravodaji. Společenský, sportovní a spolkový život v Hostěnicích se rozjel
opět v plném proudu, což mě moc těší.
Během tohoto roku nás čeká společně se zastupiteli velký kus práce. V prosinci
nové zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2015, ve kterém si stanovilo priority pro tento rok. Nad rámec plánovaných akcí řešíme v současné době pořízení
zrepasované cisterny pro naši výjezdovou jednotku SDH. Získali jsme dotaci od Ministerstva vnitra a byla by velká škoda jí nevyužít. Tím spíš, že naše současná CAS je
opravdu již na hranici použitelnosti.
V brzké době bychom již měli mít posílen místní vodovod o nově zprovozněný
vrt v Napajedlích, který by svou vydatností měl velkou mírou přispět k dostatku vody v Hostěnicích i v suchých letních dnech. To ovšem není důvod, abychom
nezacházeli s cennou pitnou vodou uvážlivě a co nejvíce využívali k zahradním
aktivitám vodu užitkovou. Všem, kteří se chovají v tomto smyslu ekologicky, tzn.
rozumně, patří náš dík. Opět si dovolím připomenout, že pokud chceme vyjít s našimi zdroji pitné vody, je zapotřebí napouštět bazény postupně a ne v krizových
víkendových dnech.
Jakmile počasí dovolí, začneme s rekonstrukcí naší zvoničky tak, aby se stala důstojným místem k umístění patronky obce Hostěnice sv. Anny, která je prozatímně
umístěna v kanceláři obecního úřadu.
V plánu zastupitelstva pro tento rok je dokončení komunikace na Záhumenkové, úprava okolí Mateřské školy včetně přístupových cest a oprav vedlejších budov,
oprava vodovodu v uličce nad přečerpávací stanicí Pod Kopečkem, výměna vstupních dveří do objektu samoobsluhy a Občanského centra. To vše se nám bude samozřejmě mnohem lépe realizovat, pokud dosáhneme na dotační tituly, o které
jsme již požádali. Pokud tento rok pořídíme hasičskou cisternu, pak zřejmě budeme některou z plánovaných akcí nuceni přesunout na příští rok.
Na závěr si Vám dovolím popřát, ať je tento rok plný krásných překvapení a pohodových událostí.
Slunečné dny Vám přeje Mgr. Eva Karásková, starostka obce
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Děti zpovídají
Rozhovor s novými zastupiteli – paní Renatou Konvalinkovou
Jak dlouho bydlíš tady v Hostěnicích?
V Hostěnicích bydlíme 13 let. Ještě před 15-ti lety jsem vůbec netušila, že Hostěnice jsou kousek od Brna.
Vrátila by ses zpátky do školy? Pokud ano, proč?
Ne, asi ne. Do základní školy určitě ne. Nemám už na to věk poslouchat někoho
jiného, co mám právě dělat, kde má stát a jak se mám chovat. Ale za kamarády bych
se klidně vrátila.
Co děláš ve volném čase?
Čtu, mám rozečtených na nočním stolku asi 7 knih. Občas vyšívám, pletu, háčkuju a v létě jezdím na kole.
Jak odpočíváš?
Vyjedu si na kole a ujedu za 3 hodiny 50 km a potom si dám pivko. Nebo vyrazím
v létě na 3 dny někam do hor, třeba do Tater.
Co bys změnila v naší obci?
Co bych změnila? Za posledních 20 let se toho v Hostěnicích změnilo hodně.
Dopřála bych teď odpočinek zdejší přírodě, které se, podle mého názoru, masivní
zástavbou ublížilo. Stačila by mi změna myšlení nás lidí, např. ve vztahu k užívání
pitné vody na zalévání trávníků či plnění bazénů.
Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo?
Každé, které nemusím vařit. Třeba koláče od paní Motalové a masíčko od pana Šidla.
Které akce v obci máš ráda a na které se těšíš?
Všechny, které pořádáme s Hostenem, prakticky všechny pohybové. Ale takové,
u kterých si i já zasportuji. A samozřejmě se vždy těším na vystoupení Boubelek
a na ostatky. Letošní masky - stádo bylo obzvlášť vydařené.
Tentokrát se ptal Honza Unger

Informace obce a obecního úřadu
Co se událo v naší vesnici
1) Úprava zvoničky
Na akci „Stavební úpravy a obnova nemovité kulturní památky, zvonice v Hostěnicích“ byl vybrán zhotovitel stavby, firma MAVMIG s.r.o., Mojmírovo nám. 11/2923,
612 00 Brno. Realizace začne dle stavu počasí co nejdříve a bude probíhat pod dohledem zástupců orgánů památkové péče. Na přelomu roku byly osazeny dřevěné
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okenice, aby bylo zabráněno účinkům dešťových
i sněhových srážek na strojní vybavení zvonice
i její interiér.
2) Prodloužení vodovodního řadu a vodní
zdroj HO-1-13
V úterý 3.2.2015 proběhla závěrečná kontrolní
prohlídka za účasti MěÚ Šlapanice na akci „Vodní zdroj HO-1-13 a Prodloužení vodovodní sítě
v obci Hostěnice“. Pokud vše proběhne bez komplikací, tak by měl být vrt a vodovodní řad uveden do provozu do prvních suchých jarních dnů.
3) Audit hospodaření Obce Hostěnice
Dne 10.2.2015 proběhlo konečné přezkoumání hospodaření obce Hostěnice za rok 2014
Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Nebylo dohledáno žádné pochybení.
4) Žádosti o dotace
Obec podala žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na část výdajů
spojených s prodloužením vodovodního řadu z Napajedel, dále žádost o dotaci
na zvelebení okolí mateřské školy z Programu rozvoje venkova, žádost o dotaci
na prorodinnou politiku obce a od Ministerstva pro místní rozvoj na úpravu okolí
multifunkčního objektu (občanské centrum, klubovna, rodinné centrum, samoobsluha) a opravu jižní fasády tohoto objektu.
Mimo výše zažádané dotace pro rok 2015 jsme obdrželi rozhodnutí o dotaci Ministerstva vnitra na technické zhodnocení automobilové cisterny CAS 32 T 815 pro
naši JSDH Hostěnice již pro tento rok. Je tedy nutné upravit schválené priority pro
rok 2015 tak, abychom mohli této dotace využít.
5) Bioodpad
Od jara tohoto roku budou umístěny kontejnery na bioodpad k ostatním kontejnerům na tříděný odpad na třech sběrných hnízdech. Podle potřeby pak bude
sběr bioodpadu doplněn o jednorázové sběry bioodpadu v areálu ČOV (viz. článek
o odpadovém hospodářství).
6) Čistící zóny
Prostory ve vchodu na obecní úřad a ve vchodu do objektu samoobsluhy byly
doplněny o čistící zóny.
7) Záhumenková
Ve věci komunikace v lokalitě Záhumenková Obec jedná s panem Třískou (investor této lokality) o převodu komunikace včetně sítí a pozemků pod komunikací.
To vše z důvodu dokončení stavby této komunikace, kterou tento investor není
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ochoten/schopen dokončit a Obec se rozhodla do této akce vstoupit a komunikaci
dokončit. K tomu je ale nezbytné pozemky i komunikaci v nedokončeném stavu
(i včetně inženýrských sítí) převzít.
Za Obec Hostěnice Eva Karásková

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice
ze dne 11. 12. 2014
Přijatá usnesení:
usnesení číslo 27/2014
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 3/2014 pana
Ing. Bořivoje Srbu a pana Ing. Václava Čapku, zapisovatelku zápisu paní Růženu
Debnárovou.
usnesení číslo 28/2014
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání č. 3/2014:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
zasedání)
2. Zrušení věcného břemene - pozemek p.č. st. 99 v k.ú. Hostěnice
3. Žádost o navýšení příspěvku na cvičební pomůcky pro ženy
4. Plán priorit pro rok 2015
5. Rozpočet obce Hostěnice na rok 2015
5.1 Rozpočet PO MŠ Hostěnice na rok 2015
6. Rozpočtový výhled obce Hostěnice na období 2016-2018
7. Rozpočtové opatření obce Hostěnice č. 11 /2014
8. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Hostěnice
9. Vodné na rok 2015
10. Stočné na rok 2015
11. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě číslo A/141 54 8568- R ze dne 3.4.2006
12. Žádost Římskokatolické farnosti Pozořice o finanční příspěvek na rok 2015
13. Informace občanům
14. Různé
usnesení číslo 29/2014
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje zrušení věcného břemene na pozemku
p.č. st. 99 v k.ú. Hostěnice, které bylo zřízeno v roce 1992, (na základě smlouvy RV
1434/1992) z důvodu umístění ocelového stožáru k sušení hadic pro JSDH a umožnění vstupu na pozemek manželů xxxxxxx.
usnesení číslo 30/2014
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje žádost o navýšení příspěvku na cvičební pomůcky pro ženy o částku 1 260,- Kč.
4
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usnesení číslo 31/2014
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje plán priorit na rok 2015:
Hlavní priority
• Dokončení komunikace - Záhumenková
• Oprava cesty k MŠ a rekonstrukce staveb za objektem Mateřské školy
• Oprava zvoničky
• Oprava vodovodu v uličce k domu č.p. 10
• Úprava vstupu a prostoru před objektem samoobsluhy
• Rekonstrukce dětského hřiště u MŠ a okolí školky
• Posílení spojů IDS
Další priority (v případě navýšení příjmů v rozpočtu nebo získání jiných zdrojů)
• Oprava komunikace Za hospodou
• Projektové dokumentace k dalším investičním akcím
usnesení číslo 32/2014
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje změnu návrhu rozpočtu obce Hostěnice na rok 2015 a navyšuje paragraf 2310 Pitná voda na částku 1 094 500,- a ponižuje paragraf 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené na částku 359 300,-. Rozpočet
zůstane nezměněn na straně výdajů oproti uveřejněnému návrhu rozpočtu obce
Hostěnice na rok 2015.
usnesení číslo 33/2014
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočet obce Hostěnice na rok 2015,
na straně příjmů 9 105 700,- Kč, na straně výdajů 10 690 600,- Kč, financování 1 584 900,Kč. Závazným ukazatelem pro rozpočet je paragraf (příloha č. 3 zápisu č. 3/2014).
usnesení číslo 34/2014
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje neinvestiční příspěvek Příspěvkové organizaci MŠ Hostěnice, okres Brno-venkov na provoz v roce 2015 ve výši 390 000,Kč, celkové příjmy a výdaje v rozpočtu na rok 2015 ve výši 655 200,- Kč.
usnesení číslo 35/2014
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtový výhled obce Hostěnice
na období 2016 až 2018 (příloha č. 4 zápisu č. 3/2014).
usnesení číslo 36/2014
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 11/2014, rozpočet bude na straně příjmů a výdajů navýšen o částku 231 500,Kč (příloha č. 5 zápisu číslo 3/2014).
usnesení číslo 37/2014
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje „Plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací obce Hostěnice pro období 2015 až 2024“.
Hlasování č. 11
pro 7 proti 0 zdržel se 0
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2015
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usnesení číslo 38/2014
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje zřízení Fondu obnovy vodohospodářského majetku od 1.1.2015. Pravidla tvorby a použití jsou stanoveny v příloze č. 1
„Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Obce Hostěnice“.
usnesení číslo 39/2014
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje vodné pro rok 2015 ve výši 27,60 Kč
včetně 15 % DPH za 1 m3.
usnesení číslo 40/2014
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje stočné pro rok 2015 ve výši 1000,- Kč
včetně 15 % DPH za osobu nebo rekreační objekt.
usnesení číslo 41/2014
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje finanční příspěvek Římskokatolické
farnosti Pozořice na rok 2015 ve výši 40 000,- Kč. Příspěvek bude účelově vázaný
na stavební opravy ve farním areálu.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice
dne 5. 2. 2015
Přijatá usnesení:
usnesení číslo 1/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 1/2015 pana
Ing. Bořivoje Srbu a pana Ing. Viktora Ungera, zapisovatelku zápisu paní Růženu
Debnárovou.
usnesení číslo 2/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo
1/2015:
Program ZO:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
zasedání)
2. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 12/2014
3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 1/2015
4. Schválení inventarizace majetku obce Hostěnice za rok 2014
5. Schválení inventarizace majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Hostěnice za rok 2014
6. Žádost o.s. Hosten o prodloužení nájemní smlouvy o nájmu obecních nebytových prostor – informace
7. Program rozvoje obce Hostěnice 2015-2024
8. Plán činnosti kontrolního a finančního výboru na rok 2015
6
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9.
10.
11.
12.
13.

Žádost o příspěvek na rok 2015 – Malá kopaná 5 000,- Kč
Žádost o příspěvek na rok 2015 – Skaut Svišti 6 000,- Kč
Žádost o příspěvek na rok 2015 – Senioři 5 000,- Kč
Žádost o příspěvek na rok 2015 – Boubelky 5 000,- Kč
Zpráva Policie ČR o operativně-bezpečnostní situaci v obci Hostěnice za rok
2014
14. Informace občanům
15. Různé
usnesení číslo 3/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 12/2014, rozpočet bude na straně příjmů navýšen o částku 2 000 600,- Kč,
na straně výdajů bude navýšen o částku 2 000 200,- Kč, financování mínus 400,- Kč
(příloha č. 3 zápisu číslo 1/2015).
usnesení číslo 4/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 1/2015, rozpočet bude na straně příjmů navýšen o částku 2 000,- Kč, na straně
výdajů bude navýšen o částku 2 002 000,- Kč, financování plus 2 000 000,- Kč (příloha č. 4. zápisu číslo 1/2015).
usnesení číslo 5/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje „Inventarizační zprávu za rok 2014“
o výsledku celkové inventarizace majetku obce Hostěnice podle stavu ke dni
31. 12. 2014. Komise nezjistily manka ani škody.
usnesení číslo 6/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje „Inventarizační zprávu za rok 2014“
o výsledku inventarizace majetku PO Mateřská škola Hostěnice podle stavu ke dni
31. 12. 2014. Komise nezjistily manka ani škody.
usnesení číslo 7/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozvojový strategický dokument pro
obec Hostěnice „Program rozvoje obce 2015 -2024“.
usnesení číslo 8/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok
2015.
usnesení číslo 9/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje plán činnosti kontrolního výboru
na rok 2015.
usnesení číslo 10/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje příspěvek oddílu Malé kopané na rok
2015 ve výši 5000,- Kč.
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usnesení číslo 12/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje příspěvek na činnost Klubu seniorů
v roce 2015 ve výši 5000,- Kč.
usnesení číslo 13/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje příspěvek na činnost souboru Boubelky v roce 2015 ve výši 5000,- Kč.
Nepřijatá usnesení:
usnesení číslo 11/2015
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje příspěvek oddílu Skaut – Svišti na rok
2015 ve výši 6000,- Kč.

ROZPOČET OBCE HOSTĚNICE NA ROK 2015

položka

paragraf

PŘÍJMY
název

částka

0 xxxx Daňové příjmy
2119
Záležitosti těžebního průmyslu
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
3314
Činnosti knihovnické
3341
Rozhlas a televize
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399
Ostatní záležitosti, kultury, církví a sděl. prostředků
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3613
Nebytové hospodářství
3639
Komunální služby a územní rozvoj
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3727
Prevence vzniku odpadů
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
CELKEM PŘÍJMY
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7 311 500,00
200 000,00
620 000,00
727 000,00
1 000,00
1 000,00
4 000,00
20 000,00
2 000,00
4 000,00
92 000,00
46 000,00
3 000,00
50 000,00
2 000,00
5 000,00
17 200,00
9 105 700,00
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1014
2212
2221
2310
2321
3111
3113
3314
3319
3326
3330
3341
3349
3399
3412
3421
3613
3631
3632
3636
3639
3722
3723
3727
3729
3739
3745
5212
5311
5512

položka

paragraf

VÝDAJE
název
Zvláštní veterinární péče
Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Předškolní zařízení
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova hodnot místních kultur
Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury a církví
Sportovní zařízení v majetku obce
Využití volného času dětí a mládeže
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Prevence vzniku odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Ostatní ochrana půdy a spodní vody
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
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částka
10 000,00
2 111 200,00
136 000,00
1 094 500,00
1 062 000,00
879 400,00
5 000,00
21 000,00
4 600,00
160 000,00
10 000,00
5 000,00
50 000,00
100 000,00
45 000,00
158 000,00
24 000,00
123 000,00
3 000,00
30 000,00
384 500,00
460 000,00
40 000,00
2 000,00
40 000,00
62 000,00
463 000,00
15 000,00
5 000,00
50 000,00
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6112

Zastupitelstva obcí

924 000,00

6171

Činnosti místní správy

6310

Úroky

6320

Pojištění

6399

Ostatní finanční operace

6402

Finanční vypořádání minulých let

18 000,00

6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

359 300,00

1 377 000,00
130 000,00
29 100,00
300 000,00

CELKEM VÝDAJE

10 690 600,00

položka

paragraf

FINANCOVÁNÍ
název

částka

0 8113 Kontokorentní úvěr

300 000,00

0 8114 Splátka krátkodobých úvěrů

- 300 000,00

0 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účt.

2 000 000,00

0 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

- 415 100,00
1 584 900,00

Plán priorit pro rok 2015 – Obec Hostěnice
Plán priorit Obce Hostěnice pro rok 2015 byl schválen Zastupitelstvem obce Hostěnice na prosincovém zasedání společně s rozpočtem na rok 2015.
Zastupitelstvo si vytyčilo usnesením č. 31/2014 priority, které by Obec ráda zrealizovala, pokud bude dostatek financí a pokud se nestane něco nepředvídaného.
Jednou z nově zařazených akcí do roku 2015 je pořízení automobilové cisterny
a její následné rekonstruování na CAS 30/7000/420 – S2R. Pořízení technicky vyhovující cisterny má Obec ve svých prioritách již déle a je zařazena i do Programu rozvoje obce Hostěnice. Rozhodnutí o dotaci, o kterou jsme žádali v roce 2014, jsme
nečekaně obdrželi na začátku roku 2015, s tím, že je nutné ji vyčerpat v tomto roce.
Tato skutečnost se může projevit na realizaci dalších priorit pro rok 2015. Budeme
se snažit, abychom finanční zdroje potřebné k uskutečnění ostatních priorit získali
z dalších zdrojů.
Za Obec Hostěnice Eva Karásková
10
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Program rozvoje obce Hostěnice 2015-2024
Zastupitelstvo obce Hostěnice schválilo na svém únorovém zasedání strategický rozvojový dokument obce, Program rozvoje obce Hostěnice na období 2015 –
2024. Program je zveřejněn na webových stránkách obce v sekci Dokumenty obce
/ strategické dokumenty obce.
Obec Hostěnice měla v minulosti zpracován rozvojový dokument s názvem
„Program obnovy vesnice Hostěnice“ platný pro období 2000-2010. Jednalo se
o dlouhodobý plán rozvoje obce, který definoval rozvojové priority a jednotlivé
aktivity v katalogu akcí. Některé aktivity byly naplněny, jiné ne, priority rozvoje
však byly a jsou ctěny.
Pro období 2011-2014 byl schválen střednědobý plán rozvoje „Místní program
obnovy venkova – obec Hostěnice“, kde byly stanoveny konkrétní aktivity k realizaci. Tento plán byl z velké části realizován.
Program rozvoje obce Hostěnice je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce Hostěnice na období 2015-2024. V návrhové části jsou konkretizovány opatření a aktivity pro dalších deset let. Je to pomůcka pro kontinuální
rozvoj obce a opora pro lepší a efektivnější plánování dílčích úkolů.
Rozvojový strategický dokument je dokumentem, který musí být průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako celek.
Tento dokument je „živým“ dokumentem, který je vhodné aktualizovat
v případě nových potřeb či nových podnětů. Rádi bychom tento strategický
plán s Vámi komunikovali a budeme vděčni všem občanům Hostěnic za další podněty k projektům a věcem, které zde zatím nejsou zapracovány. Vaše
připomínky a podněty můžete zasílat e-mailem na adresu starostka@hostenice.cz nebo je můžete předat osobně na obecním úřadě.
Eva Karásková, starostka obce

Bytový fond obce Hostěnice k 31. 12. 2014
Počet domů celkem
Trvale obydlené domy
Domy sloužící k rekreaci
Chaty v k.ú. Hostěnice
Pastviska
Lhotky
Říčky
Kopanina
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 4/2012

250
207
43

82,8 %
17,2 %
155

38
67
45
5

24,5 %
43,2 %
29 %
3,2 %
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Statistika – evidence obyvatel obce Hostěnice za rok 2014
(od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014)
Celkem počet obyvatel - občanů ČR k 31. 12. 2014 je 685.
Dospělí muži:
258
Dospělé ženy:
260
Děti (chlapci):
89
Děti(dívky):
78
Cizinců s trvalým pobytem je hlášeno 7, s přechodným pobytem jsou hlášeni 2.
Přihlášeno:
41
Odhlášeno z obce : 10
Úmrtí:
6
Narození :
7
Růžena Debnárová,
Za ohlašovnu evidence obyvatel, OÚ Hostěnice

Odpadové hospodářství
Svoz a likvidaci komunálních odpadů zajišťuje v naší obci firma SITA CZ a.s., svoz
je prováděn 1 krát za 14 dní (sudá středa).
Od 1. 1. 2015 je v platnosti Novela zákona o odpadech číslo 229/2014 Sb. Podle
této novely je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů.
Papír, sklo a plasty se mohou ukládat do kontejnerů na sběrných místech na návsi
u samoobsluhy, v parčíku u Baršového a u čistírny odpadních vod.
Nově bude na těchto sběrných místech zaveden v období od 1. dubna do
30. listopadu také sběr bioodpadu. Odvoz této složky bude prováděn jedenkrát za týden. Žádáme občany, aby tyto nádoby byly využívány pro drobnější
bioodpad (zejména z domácností, např. zbytky potravin, atd). Již v minulém roce
zavedla naše obec sběr bioodpadu (tráva, listí, hobliny, piliny, větve do průměru
4 cm, zbytky ovoce a zeleniny), který mohli občané ukládat do kontejneru v areálu čistírny odpadních vod. V tomto sběru hodláme také pokračovat a 21. a 22.
března byl proveden první svoz tohoto bioodpadu. Tento způsob sběru bioodpadu bude vždy předem zveřejněn a bude probíhat dle potřeby tak, aby nedocházelo zejména v letních měsících k přeplňování nádob na bioodpad např. posekanou trávou.
Další změnou je povinnost obce zajistit celoroční místo pro oddělené soustřeďování kovových odpadů. Toto bude umožněno v areálu čistírny odpadních vod,
kde je umístěn kontejner. Je zde také možnost ukládat velkoobjemový komunální
12
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odpad, baterie, bílou techniku a elektrospotřebiče do speciálních kontejnerů (vždy
lichou sobotu v době od 9.00 do 11.00 hodin).
Děkujeme Vám, že třídíte odpad a pomáháte chránit životní prostředí.
Růžena Debnárová
Za OÚ Hostěnice

Hodina Země (29. 3. 2014 20.30 – 21.30)
Letos se bude konat 28. března 2015, od 20.30 do 21.30 našeho času. Přidejte
se i Vy již k devátému ročníku! Jedná se o celosvětový happening na podporu
ochrany životního prostředí.
Celosvětově kampaň pořádá Světový fond na ochranu přírody (WWF), v České
republice pak v roce 2015 Klimatická koalice, Centrum pro dopravu a energetiku
a Ekologický institut Veronica.
Happening probíhá symbolickým hodinovým zhasnutím světel, ať již veřejného
osvětlení, nasvícení památky, štítu firmy, nebo vlastního obýváku.
Obec Hostěnice se připojuje k této akci zhasnutím veřejného osvětlení v sobotu
28. 3. 2015 od 20: 30 do 21: 30 hodin. Připojte se i Vy !!!

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Dne 1. listopadu 2014 vešla v platnost vyhláška Ministerstva ŽP číslo 222/2014
Sb., kterou se mění vyhláška číslo 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Po více než roce se tak opět mění pravidla pro povolování kácení.
Jaké jsou podstatné změny?
1) Z vymezení pojmů zmizela definice „zahrady“ a sleduje se stav - druh pozemku,
který je uveden v katastru nemovitostí.
2) Sleduje se, zda strom roste v zastavěném území.
3) Je zaveden termín ovocná dřevina. V prováděcím přepisu jsou ovocné dřeviny
konkrétně jmenované. Jedná se o: Angrešt, Rybíz, Broskvoň, Hrušeň, Jabloň,
Temnoplodec (Arónie), Jeřáb obecný moravský, Kdouloň, Líska obecná, Mandloň obecná, Meruňka, Morušovník, Ořešák vlašský, Maliník, Ostružiník, Slivoň,
Třešeň.
4) Je změněna část, která bude nejvíce zajímat vlastníky zahrady a která definuje
charakteristiku dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení. Není třeba povolení pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná
plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití zeleň.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že:
povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného
krajinného prvku nebo stromořadí, se podle §8 odst. 3 zákona nevyžaduje:
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2015
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a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných
v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří
nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně
ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od
provedení kácení. (Pro naši obec je v tomto případě orgánem ochrany přírody Městský úřad Šlapanice, Odbor životního prostředí).
Bližší informace k povolování kácení dřevin získáte v kanceláři Obecního úřadu
Hostěnice a také na www.hostenice.cz.
Růžena Debnárová, za OÚ Hostěnice

Jakým způsobem platit vodné a stočné
Stočné na rok 2015 můžete platit od 1.3.2015 ve výši 1000,- Kč na osobu a rok
nebo za rekreační objekt a rok. Splatnost je do 30. 9. 2015. Povinnost platit stočné
mají i osoby, které se v obci trvale zdržují. Platbu lze provést v hotovosti v kanceláři
obecního úřadu nebo převodem na účet č. 1347844389/0800, variabilní symbol
2321 + č.p. domu.
Vodné na rok 2015 zůstává ve výši 27,60 Kč za m³. Zálohy na vodné můžete platit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, převodem na účet č. 1347844389/0800,
variabilní symbol 2310 + č.p. domu nebo přes SIPO. V tomto případě je potřeba
nám dodat spojovací číslo SIPO. Odečty vodoměrů budou prováděny na podzim
letošního roku. O termínu budete včas informováni.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 15%.
Za OÚ Hostěnice Lada Pospíchalová

Tříkrálová sbírka v Hostěnicích
V obci Hostěnice se sbírka uskutečnila v neděli 4. ledna 2015. Bylo zapečetěno
6 pokladniček, celkový výnos činil 22 724,- Kč.
Děkujeme všem našim občanům, kteří na Tříkrálovou sbírku 2015 přispěli a také
vedoucím skupin a dětem!
Mgr. Eva Karásková, starostka obce
14
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Zpráva Policie ČR o operativně-bezpečnostní situaci v obci Hostěnice za rok 2014
(výtah z textu)
Policie ČR, územní odbor Brno-venkov, OOP Šlapanice předal obci Hostěnice
zprávu o operativně-bezpečnostní situaci v obci Hostěnice za období od 1.1.2014
do 31. 12. 2014, týkající se spáchané trestné činnosti, přestupkového jednání a spolupráce.
V roce 2014 bylo v k.ú. Hostěnice spácháno 8 trestných činů, u 4 trestných činů
byl zjištěn pachatel, jednalo se zejména o majetkovou trestnou činnost a to o krádeže a porušování domovní svobody.
Dále bylo spácháno v k.ú. Hostěnice 15 přestupků, u 6 přestupků byl zjištěn pachatel, jednalo se o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, přestupky proti občanskému soužití, proti veřejnému pořádku
a proti majetku.
Spolupráce byla hodnocena jak ze strany Policie ČR, tak ze strany obce kladně.
Podrobná zpráva je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Hostěnice.
Obecní úřad

Společenská rubrika
Srdečné blahopřání k nastávajícímu významnému životnímu jubileu:
duben
Jan Mikulášek, st.
květen 2015
Miroslav Koutný
Václav Dostál
Zdeněk Zeiner
červen
Marie Hájková
Vlasta Vojáčková

Narozené děti
prosinec 2014
Maria Anna Součková
leden 2015
Eliška Janáčková
16
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Úmrtí
leden 2015
František Švábenský
Jaromíra Komzáková
Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel OÚ Hostěnice

Pohledem vnuka Jana Mikuláška
Pan Jan Mikulášek se narodil 21. dubna 1920 v obci Ruprechtov, která se nachází v okrese Vyškov. V téhle obci také vychodil základní devítiletou školu. Při
rozhodování, čím se vyučit a jakému povolání se v budoucnu věnovat, zasáhli do
výběru rodiče, a tak se stal pekařským učněm. Po vystudování vykonával tuhle
profesi jen krátkou dobu, protože ho víc bavila strojařina. Proto nějakou dobu
pracoval ve Zbrojovce Brno jako nástrojař. Zalíbení však našel v lokomotivách,
a tak se rozhodl absolvovat drážní školu, která byla též v Brně. Do osudu bohužel
v té době zasáhla 2. světová válka, která zmařila veškeré plány. Po dokončení školy
byl v roce 1943 nuceně nasazen jako strojvedoucí do německého města Wupertal
na vlakové nádraží. Ke konci války při jednom z intenzivních bombardování Wupertalu se mu podařilo utéct a následně se šťastně vrátit domů. Po skončení války
se seznámil s Marií rozenou Bočkovou a s ní se také později oženil. V roce 1948 se
jim narodil syn Václav a o dvanáct roků později syn Jan. U své profese strojvedou-

Fotografie pochází z roku 1946
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2015

Fotografie z roku 2013 (to měl dědeček 93 let)
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cího zůstal až do důchodového věku. Má dva vnuky, také Jana a Václava. V roce
1993 ovdověl. Jeho dalšími koníčky, dokud mu to jeho zdravotní stav dovolil, byla
příroda, houbaření, rád hrával karty. S přibývajícími roky o sobě dávají vědět bohužel i zdravotní problémy. Nadevše má rád svoji rodinu a zanedlouho oslaví své
krásné 95. narozeniny. Za celou rodinu mu přejeme brzké uzdravení a všechno
nejlepší do dalších let.
Jan Mikulášek
K blahopřání rodiny se připojuje i Obce Hostěnice a přeje hlavně zdraví
a dobrou náladu do dalších let.

Ze školství
Karneval v mateřské škole
Ve čtvrtek 19. února jsme ve školce spolu s dětmi prožily karnevalový den. O zábavu bylo postaráno již od rána, kdy se děti postupně scházely ve třídách a navzájem se zvědavě okukovaly. Masky byly pestrého výběru, všem dětem to moc
slušelo. Zavítali mezi nás piráti, draci, princezny, nechyběl ani žabí mužíček, indián,
rytíř, policista, kominík, dýně, ninja bojovnice, beruška a obávaný tyranosaurus
REX. I některé paní učitelky neodolaly a také se přestrojily, a tak se na děti usmívala
mořská královna a kašpárek s rolničkami.
Když se všechny děti sešly, chvilku si společně zacvičily a navzájem se předsta-

18
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vily kratičkou scénkou či pohybem. Posilněny svačinkou se poté sešly v tělocvičně,
kde byly připraveny veselé soutěže družstev. Děti měly možnost cestovat po „ledových krách“, přenést míček na lžíci nebo společně posílat míč tunelem mezi nohama. Nechyběla ani soutěž v tanci dvojic s balónkem mezi čely, která se podařila
i nejmenším dětem. Maškarní rej jsme zakončili taneční diskotékou, společným
zpěvem a dlouhatánským tančícím hadem – či mašinkou.
Chtěla bych jménem všech poděkovat rodičům, kteří dětem připravili masky
i s krásnými a nápaditými doplňky. Bylo vidět, že se karneval všem líbil – druhý den
na něj děti nadšeně vzpomínaly a svoje zážitky zachytily na papír tuší a suchým
pastelem…
Hana Gloserová, učitelka MŠ

Mateřská škola, Hostěnice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace
Hostěnice 95, 664 04 p. Mokrá
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK
2015-2016 DO MŠ
1. Přihlášky
Přihláška je ke stažení na webu mshostenice.webnode.cz
2. Sběr vyplněných přihlášek
Proběhne v pátek 27. 3. od 8.00-12.00
a 12.30-15.0 hodin v kanceláři MŠ.
K zápisu přijďte s dítětem.
Řádně vyplněnou přihlášku včetně požadovaných údajů od lékaře předložíte
spolu s rodným listem dítěte (k nahlédnutí) a svým občanským průkazem.
Dne 27. 3. v době od 8.00 do 11.45 a od 15.00 do 16,00 hodin si můžete se
svým dítětem přijít pohrát do MŠ a prohlédnout si prostory MŠ.
3. Přijímací řízení
Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách MŠ,
na nástěnce v MŠ. Rozhodnutí si, prosím, vyzvedněte u ředitelky MŠ v pátek
17. 4. v době od 9.00-12.00 a 12.30-15.00 hodin.
Případný náhradní termín předání rozhodnutí lze domluvit s ředitelkou na tel.
544 250 779.
Přijďte za námi, těšíme se na Vás.
Za celý kolektiv ředitelka Dana Kousalová.

HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2015
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Z činnosti organizací
Bruslení a hokej Na Pastviskách
I přes velice krátké období mrazivých dnů se opět podařilo několika nadšencům
vytvořit na hřišti Na Pastviskách ledovou plochu. Kluziště bylo připraveno v rekordním čase a bylo jediné v širokém okolí. Z tohoto důvodu bylo využíváno nejen
hostěnickými dětmi, ale i občany z okolních obcí a je jen škoda, že mrazivé počasí
nevydrželo déle.
Hostěničtí hokejisté si také pozvali Na Pastviska k přátelskému utkání hráče Rousínova, za který nastupují ve vyškovské hobbylize. Silvestrovské utkání se odehrálo ve svátečním tempu, kterému odpovídalo i skóre 14:15 ve prospěch Rousínova.
Vzhledem k oteplení v dalších dnech se odveta zápasu musela uskutečnit ve vyškovském „zimáku“. Hostěňáci k zápasu nastoupili poprvé v nových „repredresech“
a patrně i díky nim přehráli výběr Rousínova 6:4. Zimní sezonu tak zakončili vítězně.
JaS
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Mapka obce a nejbližšího okolí
Protože v naší obci přibyla za poslední roky řada nových obyvatel a někteří
z nich projevili zájem seznámit se s okolím obce a s místními názvy, zveřejňujeme
mapku obce s doplněnými názvy místních částí.
O místních názvech pojednává v kronice obce kronikář Silvestr Kopecký, některé názvy se dostaly i do oficiálních map a některé názvy přetrvávají mezi občany.
Některé z místních názvů se dnes už používají málo nebo vůbec. Na mapce jsou
uvedeny v závorce.
Historie vzniku názvů místních částí je různá. Např. název kopce „Brázďák“ je odvozen od posledního soukromého majitele tohoto pozemku Josefa Brázdy, místního občana, kterého si asi všichni starší zdejší obyvatelé pamatují. Některé názvy
jsou odvozeny od činností např. Mordovny pro polní trať, kde pole vznikalo vytlučením lesa a lidé se s tím neskutečně namordovali. Název pro Napajedla vyplývá i ze
skutečnosti, že je z tohoto místa čerpána voda pro obecní vodovod. Název „U doubku“ nebo dříve „U krchůvku“ si lidé odvodili od místa, kde se údajně mělo pochovávat v době, kdy v naší obci řádila cholera, ale nakonec zde k pohřbívání lidí nedošlo.
„Za starou školou“ se říkávalo části obce nad stávajícím obecním úřadem, před kterým dříve stávala budova staré školy. Části obce od OÚ k Ochozi se dle kronikáře
říkalo „Dolní konec“. Použité měřítko mapy neumožňuje zobrazení celého katastru
obce, kde zejména lesy a louky mají řadu dalších místních názvů.
Václav Dostál, kronikář

Prodej nebo koupě nemovitosti není jen pouhým obchodem,
ale důležitým životním rozhodnutím
Ráda se postarám o vše potřebné při prodeji či pronájmu Vaší nemovitosti.
Co Vám nabízím:
- BEZPLATNOU konzultaci k prodeji či pronájmu Vaší nemovitosti;
- zprostředkování prodeje či pronájmu Vaší nemovitosti za nejvyšší dosažitelnou cenu;
- zpracování a podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí;
- zajištění odhadu nemovitosti znalcem;
- pro prodávajícího zajištění vypracování průkazu
energetické náročnosti budovy - tzv. energetický štítek.
Vaše spokojenost je moje vizitka.
Neváhejte se na mne obrátit!

Olga Pelikánová
RE/MAX 100 Port, Panská 2, Brno
mobil: +420 733 691 200
e-mail: olga.pelikanova@re-max.cz

Silvestrovský běh
Mnozí lidé si dávají novoroční předsevzetí, v němž často zazní i to, že se dotyčný/dotyčná začnou věnovat sportu, aby zlepšili svoji fyzickou kondici. Někteří
Hostěňáci si ovšem šli otestovat svoji kondici již před Novým rokem. A že byl ten
test opravdu náročný, to Vám potvrdí všichni ti, kteří Brázďák dokázali vyběhnout
odspodu až nahoru. Letos na zmrzlém podkladu jsme viděli skvělé výkony a časy
některých běžců byly fantastické. Přesto pro mě byli vítězi všichni ti, kteří překonali
svoji lenost, zvedli se od chlebíčků, vánoček, cukroví a jiných pochutin a přišli mezi
nás.
za o.s. Hosten Kateřina Halouzková

Klub seniorů – střípky z činnosti
Ohlédnutí za uplynulým obdobím
Všechny akce plánované za poslední čtvrtletí se uskutečnily s dobrým výsledkem. Zvlášť vydařené bylo silvestrovské posezení v OC. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, co se na dobré náladě podíleli. Největší dík patří manželům Šidlovým,
kteří připravili pro seniory velmi chutné občerstvení, druhé poděkování patří kytaristům ze skupiny EXPERIMENT za skvělou zábavu.
13. 2. 2015 se skupina 11 seniorek rozhodla podpořit místní hasiče, kteří se snaží dodržovat staré hostěnické tradice, a na maškarním plese se prezentovaly jako
skupina z filmu Babovřesky.
Během únorového posezení, které bylo v OC 20. 2. 2015, se projednávalo hospodaření klubu za rok 2014, schválení akcí na I. pol. roku 2015 a pozvání na odpolední
setkání 6. 3., které se konalo v sále u Stupárků se skupinou MELODIE.
Zveme všechny seniory, aby naši činnost podpořili a zapojilo se jich tak co nejvíce do kulturního dění v naší obci.
Výbor KLUBU seniorů

Hostěnické Boubelky
Stejně jako loni jsme začaly naše letošní vystupování na Obecním plese. Po dlouhých úvahách a někdy i nedorozuměních, jsme se nakonec na skladbě našeho vystoupení domluvily a jako zpestření jsme povolaly hasiče, kteří se účastnili našeho
nastupování a závěru ve svých krásných bílých uniformách. Při nástupu jsme každá od nich dostala růži a na závěr společnou „štamprdličku”. Jejich bílé uniformy
a naše červené suknice byly efektní. A návštěvníci byli příjemně překvapeni. VyHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2015
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stoupení se povedlo a líbilo se. Odměna byla sladká, do slova a do písmene. Každá
z nás dostala pohár.
Další pěkná akce byl maškarní bál. Po loňském vstupu, kdy jsme bavily všechny
bez rozdílu věku našim orchestrem, jsme se letos rozhodly, že půjdeme v maskách.
A naše dobré jádro, v čele s Fanuškou Kochovou, se opět osvědčilo. Děvčata našla v novinách obrázek z filmu Babovřesky a podle tohoto obrázku nám Fanuška
Kochová našila čepečky, kabelky na plácačky se slivovičkou a volánky ke krátkým
26
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kalhotám, které jsme si napřed u Fanušky vyzkoušely. A pak stačily hůlky a brýle
a drobné detaily se domalovaly. Výsledek byl zaručen. Posilou nám tentokrát byla
i Hana Kousalová, která říkala, že nám přinese štěstí. A stalo se. Bavily jsme se my,
bavilo se obecenstvo, bavili se i hasiči, kteří celý bál organizovali. Odměnou nám
bylo 1. místo v soutěži masek. Byly jsme opravdu rády a velmi nás to potěšilo.
Ale další týden nastoupila dřina. Pod vedením zkušené lektorky, kterou pozvala
paní Konečná, jsme začaly trénovat novou choreografii country tance. Dostaly jsme
pozvání z Pozořic, abychom vystoupily na tradičním country bále. Loňské vystoupení se jim moc líbilo, tak se na nás obrátili s důvěrou, kterou nemůžeme zklamat.
Trénovali jsme tedy nový country tanec téměř denně, děvčata byla statečná, ale
únava na sebe nedala dlouho čekat. Vystoupení je hotové a snad se bude líbit jako
to předchozí. Zatím jsou to zatnuté zuby a propocená trička. I když je to příjemné
vytržení z našich zpěvů a lidových tanců. Věříme, že vše zvládneme a budeme opět
naši obec reprezentovat se ctí.
Za Hostěnické Boubelky Mirka Šotnarová

Hostěnická stopa v březinském blátě
Oddíl malé kopané Hostěnice vstoupil v roce 2000 do 2. ročníku obecní ligy
hrající se v letních měsících na Březinském hokejovém stadionu, tedy na škvárovém povrchu. Obecní liga byla v té době sestavena z týmů okolních obcí, které
měly hráče z větší části zastoupeny v okresních či krajských fotbalových soutěžích
a svou účast brala jako doplněk k tréninku. Hostěnické mužstvo, složené z převážně bývalých fotbalistů, dorosteneckých, či dokonce žákovských nadějí, tak v začátcích muselo překonávat někdy i dvouciferné prohry. V prvních dvou sezonách
skončili fotbalisté Hostěnic shodně na posledním 7. místě se ziskem pouhých 6
bodů. V prvním ročníku se podařilo Hostěňákům porazit pouze Rudici 4:1. Historicky prvním střelcem hostěnického týmu v soutěži se stal Václav Novotný v zápase
proti Jedovnicím (2:3).
S přibývajícími zkušenostmi však mužstvo začalo hrát o přední příčky a stávalo
se postupně spolufavoritem soutěže. V roce 2005 se změnil herní systém soutěže.
Rozdělením na základní část a postupem nejlepších šesti mužstev do play-off získala soutěž na atraktivitě. V tomto ročníku Hostěňáci dokázali vyhrát základní část,
na čemž se velkou měrou podílel tehdy ještě dorostenec Filip Gale, s rekordním
počtem 25 vstřelených branek. Bohužel, v premiérovém play-off jsme nedokázali
i vlivem zranění některých opor, přehrát ve finále Jedovnice (2:6) a skončili na 2.
místě. Po tomto úspěchu se však rozhodlo několik opor ukončit fotbalovou kariéru
a přenechat své pozice mladším. S jejich odchodem však tým na pár let opouští
i příznivé výsledky a musí o herní pohodu znovu bojovat.
Po jedenácti letech v soutěži jsme, za nemalého přispění obce, pořídili nové dreHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2015
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sy a vstoupili do další sezony. Družstvo Hostěnic se do závěrečné fáze ročníku 2010
probojovalo až v baráži. V semifinále porazilo vítěze základní části Real Habrůvka a ve finále nastoupilo proti domácímu výběru Sokola Březina. Utkání skončilo
po základní hrací době 2:2, poté následoval penaltový rozstřel. Ten zvládlo lépe
naše mužstvo a stalo se tak zaslouženě Mistrem Obecní ligy 2010.
V roce 2011 obsadilo mužstvo též neméně krásné druhé místo po prohře s Habrůvkou (Habrůvka postoupila v tomto roce do 2. ligy brněnského svazu malé kopané).
Bohužel od ročníku 2012 se snad každý zápas potýkáme s omluvenými či neomluvenými absencemi hráčů. Přesto se daří pravidelně obhajovat stupně vítězů.
V loňské sezoně Hostěnice v semifinále poráží Habrůvku 2:1 a ve finále nestačí
na favorizovaný Sokol Březina v poměru 1:2.
Termín zahájení sezony 2015 zatím není stanoven. Vzhledem k odhlášení dalších mužstev není ani jisté, zda-li se vůbec letošní ročník uskuteční. Věřme však,
že se tak stane a Hostěnice znovu zanechají svoji stopu na Březinské, někdy blátivé, škváře.
Historická tabulka obecní ligy
Sezona

Vítěz ligy

1999

Babice

Počet
týmů
7

Hostěnice
bez účasti

2000

Březina

7

7. místo (6 bodů)

2001

Jedovnice

7

7. místo (6 bodů)

2002

Jedovnice

7

5. místo (11 bodů)

2003

Jedovnice

7

3. místo (19 bodů)

2004

Babice

9

4. místo (26 bodů)

2005

Jedovnice

8

1. místo po ZČ (32 bodů) - finálová účast

2006

Jedovnice

8

4. místo po ZČ (25 bodů) - semifinále

2007

Jedovnice

8

6. místo (16 bodů)

2008

Jedovnice

9

6. místo (24 bodů)

2009

Real

8

4. místo po ZČ (25 bodů) - semifinále

2010

Hostěnice

8

4. místo po ZČ (23 bodů) - vítězství v PLAY OFF

2011

Real

8

3. místo po ZČ (26 bodů) - finálová účast

2012

Real

6

2. místo po ZČ (24 bodů) - semifinále

2013

Real

5

2. místo po ZČ (24 bodů) - semifinále

2014

Sokol

5

2. místo po ZČ (27 bodů) - finálová účast

JaS
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Jak si začátek roku užili skauti?
Zimní počasí nám letos sice moc nevyšlo, přesto jsme si toto období užili. Těsně
před Vánocemi jsme se potkali s kamarády z celého střediska na Vánoční výpravě.
Krájeli jsme jablka, posílali lodičky, lili olovo a hlavně jsme si dali dárečky. Udělali
jsme si zkrátka takový malý Štědrý den.
V lednu nás kromě pravidelných schůzek čekalo deskovkové dopoledne a také
dvoudenní výprava o pololetních prázdninách. Tam jsme všichni absolvovali výcvik na záchranáře, vyzkoušeli jsme si transport, záchranu v hořícím domě a zopakovali jsme si trochu zdravovědy. Snad si z toho něco zapamatujeme a někomu
třeba pomůžeme.
Poslední naší větší akcí za první čtvrtletí tohoto roku byla středisková hra „Převlíkanda“ aneb operace Torstenson, kde jsme se snažili zabránit ruské mafii v nalezení
cenného pokladu z dob, kdy bylo Brno obléháno Švédy.
Jak vidíte, i když zima moc jako zima nevypadala a sníh byl sotva čtrnáct dní, my
jsme si ji i tak užili a program jsme měli nabitý. V nejbližší době nás čeká hudební
soutěž Vozembouch, tak nám držte palce!
Anna Brzobohatá, vedoucí oddílu

Hasiči
Vážení spoluobčané, začátek roku máme za sebou a já si Vás dovolím seznámit
s činností Sboru dobrovolných hasičů v Hostěnicích.
Výroční valná hromada sboru se konala 3. ledna v Občanském centru, na které
si hasiči zvolili nový výbor. Výbor SDH na období 2015-2020 pracuje ve složení: starosta sboru Josef Zítka, náměstek starosty Petr Trávníček, jednatel Jan Šlof, velitel
Zbyněk Klimeš, hospodář Jiří Kousalík, kulturní referent Jan Mikulášek. V roce 2015
máme 70 členů, tato členská základna je na okrsku Pozořice jedna z nejvyšších
a svoji sílu jsme ukázali na tradičním Okrskovém plese v Ochozi, kam nás přijelo
téměř padesát. Na plese jsme získali krásný putovní pohár za nejoriginálnější tombolu, kterou zrealizoval Jan Šlof a jeho tým.
Za týden se konaly Ostatky a maškarní ples u Stupárků. Masek se letos sešlo
víc než dost, a to díky „hasindám“ a všem, kteří nás přišli podpořit. Někteří nováčci v průvodu zjistili, jaké je to těžké ustát projití celé obce a večer ještě vydržet
na plese. Na obecním plese jsme měli vystoupení v historických uniformách s Boubelkami. Dále jsme se účastnili na výroční Valné hromadě hasičů v Ochozi, potom
na Výroční hromadě okrsku Pozořice.
Členové výjezdové jednotky jezdí na školení do Tišnova, kde si dělají kurz
na motorové pily, a v březnu máme školení řidičů. Dále plánujeme kurz zdravovědy
a první pomoci.
Na jaře bude sběr železa, termín ještě upřesníme, ale pokud někdo má železo,
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2015

29

které už nepotřebuje, může nás kontaktovat kdykoli a zajistíme odvoz. Peníze ze
sběru používáme na financování soutěží a jsme rádi za každé kilo železa.
Rád bych vás pozval na hasičskou pouť do Křtin, která se koná 26. 4. od 10 hodin.
V květnu jedeme do Blažovic na první kolo požárního sportu, které je 8. 5. a začátek je v 9 hodin.
Toto byl přehled činnosti sboru a více informací najdete na www.sdhhostenice.
cz , fotogalerie je na www.sdhhostenice.rajce.net. Závěrem bych poprosil občany,
kteří mají nějaké fotografie nebo dokumenty týkající se hasičů z let minulých, jestli
by je nezapůjčili k ofocení.
Josef Zítka
starosta SDH

Pánské hody 2015
Tak už je to tady! A ani to netrvalo dlouho, jen dvacet let, než se pánové pod
hlavičkou SDH rozhodli uspořádat pánské hody. V červnu 1995 vznikla tato, pro
některé ženy „atrakce“ z hecu po babských hodech, kdy večer na sál přišla pouze jediná stárka, která vydržela průvod přes obec. Pamětníci jistě pamatují, jak se
nám doslova prášilo od bot, protože v obci probíhala výstavba kanalizace, a když
Roman Nečas práskl do koní, nebylo moc vidět.
Před rokem na Velikonoce vznikl nápad právě na výročí dvaceti let tuto akci zopakovat. Nenechal jsem se odradit, když jsem slyšel, cituji: „jsi normální? Do toho
ti nikdo nepůjde!“ Pravda je jiná. Svoji účast již závazně přislíbilo 34 stárků! Že tolik odvážných ani v Hostěnicích není? No, když dáte dohromady hasiče, sportovce
a přidalo se pár nových tváří, kteří zde žijí zatím krátce, ale mají chuť se do něčeho
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zapojit, je z toho celkem slušná chasa. Však počkejte, až všichni napochodujeme
a zajucháme na náměstí, to bude rachot. Malý rozdíl tam ale bude. Ubylo vlasů
a naopak narostla bříška. Doufáme však, že se do krojů nějak nasoukáme.
Pokud mohu pustit pár informací z příprav, tak věřte, že je na co se těšit. Už teď
víme, že nám bude prostor mezi obecním úřadem a obchodem malý. A to doslova!
Vždyť téměř půl náměstí zakryje velikánský stan, který by se dal v případě nepříznivého počasí zavřít a vyhřát. Opravdu myslíme na vše a nechceme, aby nás nic
nepřekvapilo, zvláště, když se celá chasa těší na nějakou tu „cifrovačku“. Důležité je
taky myslet na pitný režim, a abychom to všechno zvládli po této stránce, bude se
o nás a přihlížející starat sedm sklepníků a několik barmanů v již tradičním vyhlášeném stanovém baru. Dále se v pátek 1. 5. těšíme na zdobení a stavbu máje, která
je pro spoustu lidí a hlavně dětí, velkou podívanou. Pak bude následovat tradiční
večerní hlídaní, spojené s akcí, kterou jsme nazvali „prvomájové posezení pod májou“, kde již bude pro celou veřejnost v provozu veškeré zázemí. To proto, aby i ti co
v sobotu z jakéhokoli důvodu nemohou na hody přijít, si to užili třeba už v pátek.
V sobotu 2. 5. odpoledne začneme nástupem a budeme věřit, že nám paní
starostka vyhoví s žádostí o hodové právo pořádání hodů a neodmítne pozvání
na průvod obcí. K tomu nám bude celé odpoledne hrát to nejlepší z dechové hudby Zahořané, které již dobře znáte z Ostatků a večer je posílí ostatní členové kapely.
To je záruka dobře vydařené akce. Ano, bude to pro spoustu z nás hodně náročné,
a to po všech stránkách, ale proto jsou to pánské hody a to je výzva. Také bych chtěl
touto cestou oslovit případné sponzory s možností reklamy.
Co dodat závěrem? Udělejte si všichni v kalendáři poznámku, že 1. a 2. května
budete mít o zábavu postaráno, protože jen ten kdo se nezúčastní, bude třeba dalších dvacet let doma litovat, že chyběl. A kdoví, jak to s májou po půlnoci dopadne?
Za celou chasu Radek Patočka
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 1/2015
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Ostatky 2015 aneb Dú kravičky dú
Letošní průvod masek měl v posledních letech nevídaně masivní účast a dokonce i svůj juniorský tříčlenný televizní štáb vybavený mikrofonem a nefalšovanou
papírovou kamerou. Však taky hlavní reportér poctivě natáčel každé šustnutí přítomných a občas neváhal vyzpovídat i obyvatelstvo, jak se masky líbí.
A že se bylo na co dívat! Přehlédnout nešlo především dokonale provedené
vícehlavé stádo čítající kromě půvabných „dojnic“ i sem tam nějakého zástupce
silnější strany skotu a občas i roztomilé telátko. Nejeden řidič projíždějící toho dne
Hostěnicemi raději dobrovolně přibrzdil, aby si mohl strakaté MISS pořádně prohlédnout a nádavkem přispět i něčím cinkavým do jejich kasičky.
Po setkání s pochodujícím solárkem zůstávaly na tvářích kromě úsměvů i „opálené“ šmouhy, takže hned bylo patrné, u koho už se letos koštovalo vínko či něco
ostřejšího. Čest budiž vzdána všem hospodyním, které si pro unavené poutníky
- včetně divoké gorily doprovázené věrným maxibanánem - připravily leccos sladkého či slaného na zub.
Kdo „přežil“ cestu od jednoho konce vsi na druhý a měl ještě dost sil, dostavil
se večer do sálu ke Stupárkům. Letošní zábava byla ryze cestovatelská – nejenže
po parketu kroužilo dvoumístné letadlo i se svým navigátorem, ale kdo chtěl, mohl
zaskočit proslunit se do výše zmíněného solárka, či si naopak opatřit obdivuhodnou bledost poskytnutím několika deci krve přítomnému párku Drákulových. To
Babovřeské boubelky si raději vyrazily v apartních oblečcích doplněných slušivými
čepci a hůlkami rovnou na pláž, kam se s nimi vydala i lepá Karkulka. A opravdovou
„dovolenou“ si dopřával i pruhovaně-uniformovaný pár odskočivší si rovnou z vězeňských kobek Mírova.
Žízeň po zábavě zaháněla spolehlivě skupina Žízeň a hlad po výhrách zase bohatá tombola. Co říci na závěr? To, že si letos naši hasiči a Hasindy nasadili laťku
proklatě vysoko a my se můžeme jen těšit, co si na nás vymyslí zase příští rok.
Magda Hradilová

Příspěvky našich spoluobčanů
Na návštěvě u seniorů
Po masopustní výpravě do Babovřesk se na březnovém Setkání seniorů u Stupárků vydaly proslulé Hostěnické boubelky až na Divoký západ. Jen za neuvěřitelné 3 týdny se jim podařilo nazkoušet nové country vystoupení, které tu premiérově představily včetně stylových kostýmů.
Magda Hradilová
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Okrskový hasičský ples v Ochozi
Tak jsem se zúčastnila okrskového hasičského plesu…. Jak k tomu došlo? Týden
před touto akcí jsem se na oslavě narozenin dozvěděla, že se místní hasiči vsadili
s těmi ochozskými, že….. A pokud jsem jenom trochu Hostěňák, tak se prostě musím zúčastnit, protože je třeba Ochozákům ukázat, že Hostěňáci drží při sobě. No,
abych řekla pravdu, rozhodnutá jsem nebyla. Během týdne jsem byla ještě několikrát oslovena a bylo mi připomenuto, abych nezapomněla na sobotu. Takže jsem
v sobotu oblékla šatičky a jela podpořit místní hasiče na ples. A jak jsem se měla?
Dobře! Zjistila jsem, že opravdu – a teď cituji z dobrého zdroje: „Hasiči jsou dobrá
parta, která dokáže pro zábavu udělat mnohé a nelituje společně stráveného času.
Svou odhodlaností v podstatě zachránili ples, který spíše působil jako hostěnický
jen konaný v Ochozi. Dodali nejoriginálnější a zároveň nejtěžší dar do tomboly.
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A přestože většina cen v tombole putovala díky Jolaně Holubové do jiných než hostěnických rukou, udrželi si Hostěňáci dobrou náladu až do úplného konce.“ Konec
citace. Bylo mi tam skvěle, bavila jsem se, a přestože jsem původně chtěla jet jen
na chviličku, vrátila jsem se domů až nad ránem. Tímto děkuji Šárce, Petrovi a Jiřímu, že mě svým přesvědčováním na tuto akci „vytáhli“.
Kateřina Halouzková

Neplánované dobrodružství s kotlem
Kotle na vytápění jsou dobrý vynález, ale občas dovedou být paličaté a přestanou spolupracovat přesně ve chvíli, kdy je venku pořádná zima. Přesně to se stalo začátkem roku v hostěnické mateřské škole. Kdo mohl, nechal si svoje ratolesti
v následujících dnech v teple domova, ale zbývající drobotinu bylo třeba „evakuovat“ do vyhřátějších prostor, než momentálně nabízely jejich třídy. Proto se jim
na pár dnů otevřely dveře Občanského centra Hostěnice. Tam mohly děti - spolu se
svými učitelkami a hospodářkou, přestěhovanými hračkami, bačkůrkami a „polním
ležením“ pro odpolední odpočinek - trávit čas, než si je po návratu z práce vyzvedli
rodiče.
Pro děti zajímavé „dobrodružství“, pro všechny dospělé náročné období, kdy se
řešilo, zda se umíněný kotel ještě rozběhne (nakonec si dal říct), nebo bude potřeba pořídit nový, jak zajistit správně stravování a hygienu a jak všechno potřebné
odvézt a pak zase dopravit zpět do školky. Proto patří všem zúčastněným velké
poděkování, že se svých rolí zhostili na jedničku.
Magda Hradilová

Návštěva u chovatelky britských koček
Byla jste milovnicí koček od dětství? Měli už vaši rodiče chovatelskou stanici?
Ne, o kočkách jsem toho moc nevěděla a rodiče také ne. Jsem městské dítě a neměla jsem ani možnost se se zvířaty, tedy i s kočkami, nějak stýkat. Když jsem byla
větší, měla jsem malého psa.
Jak jste zjistila, že máte zájem o kočky?
Zamilovala jsem se do opuštěných koťátek na chatě a chtěla jsem je mít doma.
Ale to už mně bylo skoro 40 let.
Jakému plemeni se věnujete a jak se jmenuje vaše chovatelská stanice?
Věnuji se britským kočkám a snažím se pomáhat opuštěným obyčejným kočkám, ale zachránila jsem i pohozenou perskou kočku, kterou v naší vesnici někdo
vyhodil z auta. U těch opuštěných na plemeni nezáleží. Momentálně jsem nadšená
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virtuální adopcí, kterou praktikuje Kočičí oáza v Holubicích.
Sama jsem adoptovala kocourka Chemika-Kimíka. Moje chovatelská stanice se jmenuje Honey
Pie, česky je to medový koláček –
podle první kočky, která byla krémová, a také podle písně skupiny
Beatles, která se mně moc líbí.
Jak dlouho se chovu věnujete?
Chovu se věnuji 15 roků.
Co na to rodina, přátelé, známí?
Rodina už to víceméně toleruje. Nejsou tak zapálení jako já,
takže někdy je to pro ně náročné.
Přátelé vědí, že ke mně patří kočky a vypráví si o nich se mnou, a známí se občas i diví.
Jak početná je vaše chovatelská stanice? Podílí se na chovu celá vaše rodina?
Mám doma běžně deset až dvanáct koček a k tomu bývají koťata. Rodina mě
občas zastane, když jsem mimo domov, ale jinak je chov výhradně můj koníček.
Kolik koček a kocourů nebo kastrátů máte v domácnosti a jakého stáří?
Kastráty mám dva, jedenáctiletou kočku a pětiletého kocoura. Do loňského roku
jsme měli ještě kastrovanou obyčejnou kočku, ale ta nám ve věku 15 let odešla do
kočičího nebe. Kocoury mám také dva a zbytek jsou kočky.
Uvažujete o rozšíření chovatelské stanice o další kočky?
Ne, to rozhodně ne. Chov je časově i finančně náročný a více bych nemohla zvládat.
Kolik máte odchovaných vrhů?
Do loňského prosince jich bylo 37.
Jak a kde si vybíráte koťata či dospělé kočky do chovu ve své chovatelské stanici?
Podle chovatelských záměrů, které mám, a pak hledám, kdo je v Evropě dobrý
v tom, co chci odchovávat.
Je náročné sehnat kvalitní kotě k chovu u nás nebo v zahraničí?
Myslím, že jsou nepřeberné možnosti a najít kotě není těžké. Někdy je těžké kotě
dostat k nám do republiky, nemáme příliš dobrou pověst, a někteří chovatelé ze
zahraničí k nám nechtějí koťata prodávat.
Zvažovala jste někdy, že s chovem úplně skončíte?
Ano, mnohokrát, každý má své krize v jakékoliv oblasti a uvažuje o všech možnostech.
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Jakých chovatelských úspěchů si nejvíce vážíte?
Všichni si zřejmě myslí, že
největší je úspěch na výstavách, ale zdaleka to není pravda. To je jen jedna strana mince. Každý chovatel si asi váží
nejvíce, když odchová to, co
je jeho cílem. To se mně podařilo, ale cíle posouvám dále,
takže momentální cíl je ještě
nesplněn, a tak stále pokračuji. Uvidím, zda budu mít elán
a zdraví, abych si svůj nynější
chovatelský záměr splnila. Ale největší štěstí je, když mám vedle sebe kteroukoliv
kočku, ona leží bříškem nahoru a nechá se na bříšku hladit a slastně přede. Větší
štěstí a energie, kterou od ní dostávám, není.
Jak velký je zájem o toto plemeno z řad veřejnosti? Je podle vás na vzestupu nebo si
udržuje jen pár nadšenců?
O britské kočky je stále zájem a myslím, že neustává. Mají klidnější povahu
a jako společníci do bytů se opravdu hodí, takže zájem je pochopitelný. V dnešním
technickém světě lidi láká to pohlazení po duši, které jim kočka dává. A britky jsou
na toto ideální.
Jak náročná je úprava srsti či další péče o toto plemeno
Srst britských koček se musí pročesávat, ale kosmetické úpravy nejsou potřebné. Je to kočka víceméně „bezúdržbová“.
Zúčastňujete se výstav koček u nás nebo v zahraničí?
Výstav koček se zúčastňuji ráda. Na zahraniční jezdím možná dnes už více než
na české. Jedeme s partou přátel a užíváme si to v tom dobrém slova smyslu. U nás
člověk musí čelit zlu a závisti, které jsou mocně podporovány diskusemi na Facebooku, a tak se člověk často jen diví a žasne a z výstavy má smíšené pocity. Výstavy
jsou časově i finančně náročné, měly by tedy být hlavně pro radost.
Výstavy si vybíráte co nejblíže bydliště, podle organizátorů, nebo podle posuzovatelů?
Podle posuzovatelů a podle místa, kde se výstava koná. Jezdíme až do Itálie,
takže rozhodně ne podle vzdálenosti od místa bydliště. Také podle organizátorů,
prostě se snažím, abych byla na příjemné a klidné výstavě, kde jsou přátelé a je tam
radost pobýt.
Jaké byly vaše začátky, jaké úpravy koček jsou nutné před výstavou udělat?
Začátky byly těžké, neměla jsem nikoho, kdo by mně radil, byla jsem ze všeho
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překvapená a moc nervózní, ale byli kolem mě cizí lidé, kteří, když mě viděli, rádi
poradili, a nějak jsem se to postupně naučila. Britské kočky jsou, jak už jsem zmínila, dost „bezúdržbové“, a pokud žijí v pohodovém a čistém prostředí a jsou zdravé,
stačí před výstavou ostříhat drápky, očistit oči, uši a pročesat srst. Žádné speciální
úpravy nejsou potřeba.
Jaké nejčastější exteriérové nebo povahové vady se objevují u koček tohoto plemene?
Exteriérově je hodně důležitá hlava a v té má mnoho britských koček velké rezervy. Protáhlý čumáček a plochá brada jsou nedostatky a pro chov se tito jedinci
příliš nehodí. Povahou může být někdy britská kočka plachá, ale to se stává ojediněle a chce to velkou trpělivost, aby soužití s člověkem přinášelo potěšení oběma.
Jaké jsou nejčastější problémy při chovu?
Britské kočky mají často předčasné říje, které je oslabují, a z nádherné kulaté
kočky je vychrtlá, zoufalá a neduživá kočka. Také samozřejmě porod císařským řezem, který nádhernou kočku rychle vyřadí z chovnosti.
Jak je na tom vaše plemeno s nemocností, vadami, genetickými nemocemi?
Britské kočky jsou celkem zdravé plemeno. Dnes si každý chovatel hlídá základní testování, takže kdysi zrádné nemoci jsou téměř vymýcené. Momentální velký
problém je onemocnění srdce HCM. Neexistuje na ně genetický test, takže se za života kočky nedá prokázat. Toho zneužívají různé klany, které hlásají, čí kočka HCM
má, a kvůli obecné neznalosti lidí, kteří se kočkami nezabývají nebo nemají přehled, ubližují renomovaným chovatelům a ničí jejich dobré jméno. Stejně jako lidé,
i kočky umírají na srdeční příhody, a tak jako u lidí, ani u koček to nemusí působit
genetické zatížení. Britské kočky jsou robustní, žijí v domácnostech pohodovým
životem, a to srdce dost zatěžuje. A pokud mají ještě nadváhu, není divu, že srdce
někdy selže. To si málokdo uvědomí. Všem se nám velmi uleví, až budou opravdu
spolehlivé genetické testy na HCM a přestanou zlé emoce na hlavy nevinných chovatelů.
Pro koho se hodí toto plemeno? Čeho si na něm nejvíce ceníte?
Toto plemeno se hodí pro děti i pro starší lidi právě pro svou klidnou a milou
povahu. Hodí se pro všechny generace, a proto je tak oblíbené a zájem o britské
kočky stálý. Cením si na něm nejvíce povahu, pro kterou jsem se kdysi pro toto
plemeno rozhodla. Nejsou divoké, spíše hravé a mazlivé a jsou potěšením pro duši
člověka po namáhavém nebo stresujícím pracovním vypětí. Pro děti a starší lidi
zase hodnotným společníkem, se kterým je jim dobře a necítí se tak sami.
Komu je naopak rozhodně nedoporučujete?
Snad lidem, kteří by nerespektovali povahu kočky obecně. Lidem, kteří by kočku
týrali, atd. Prostě lidem, kterým zvířata nepatří do rukou.
text a foto: Mgr. Miroslava Šotnarová,
http://honeypie.cz
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Z historie
Když se vám do rukou dostane toto číslo obecního zpravodaje, bude zbývat jen
pár dnů do 29. 4., dne kdy byla osvobozena naše obec. Kolika dnešním obyvatelům
obce toto datum ještě něco říká? Vždyť čas letí a rychle se zapomíná a mnohé se
často překrucuje a přizpůsobuje dané době.
Od konce války uplynulo 70 let a přímých pamětníků tehdejších událostí je stále
méně. Přesto, nebo právě proto si myslím, že by se na tyto události nemělo zapomínat. Vždyť jen na našem území padlo na 140 tis. ruských vojáků, 1300 Poláků, přes
33 tis. Rumunů, 290 Američanů a kolem 300 Vlasovců (ti při pražském povstání).
Na katastru naší obce padli 4 ruští důstojníci a 35 vojáků ruské armády. Pochování
byli ve školní zahradě a po exhumaci pak byly jejich ostatky uloženy ve společném
hrobě na Ústředním hřbitově.
S válečnými událostmi je třeba spojovat také další tisíce lidí umučených v koncentračních táborech a další tisíce lidí, kteří trpěli ve věznicích a koncentrácích
a tyto hrůzy přežili.
Okolí Pozořic osvobozoval 49. střelecký sbor generálporučíka Těrentěva. S blížící se frontou odcházeli obyvatelé Hostěnic do krytů vybudovaných v lese. Brali s sebou jen nejnutnější věci, oblečení, jídlo a někteří i dobytek. Dne 25. dubna pronikly
ruské jednotky přes Tvarožnou a Sivice kolem poledne do Pozořic, kolem třetí obsadily Kovalovice a před 18. hodinou Viničné Šumice. Postup vojsk se pak na okraji
lesů zastavil. V okolí Hostěnic se zatím německé jednotky připravovaly k obraně.
Vojáci kopali zákopy, zakopávali děla a budovali kulometná hnízda. Německé tanky
hlídkovaly na silnici na Kopečku. Boje o obec začaly v noci z 26. na 27. dubna. Při
ruské ofenzívě byl zničen dům Kateřiny Vaňkové, hořela pekárna u Šlezingrů a mlat
Jana Kousala. Zraněna byla F. Bajerová, která nakonec zranění podlehla. První vojáci sovětské armády dorazili do Hostěnic v západní části obce. Německá armáda
při ústupu poškodila silnici směrem na Ochoz. Na uvolnění cesty a její opravě se
podíleli i místní občané. Práce musely probíhat v noci a v tichosti. Silnice byla totiž
ostřelována přes Hádecké údolí z prostoru zvaného Šeby na Ochozsku. Ruská armáda svážela své raněné do místní školy, která sloužila jako nemocnice.
Ke konci války působily v okolí naší obce dvě partyzánské skupiny a to skupina
„Wolfram“, která byla vysazena z Anglie a skupina Ivanuška, vysazená ruskou armádou do týla německých vojsk.
Na činnost skupiny Wolfram vzpomíná člen této skupiny a parašutista Robert
Matula :
„Skupina Wolfram byla šestičlenná a velitelem byl Josef Otisk. Po provedeném
výcviku byla skupina vysazena poblíž Lysé Hory v Beskydech v noci ze 13. na 14.
září 1944. Nepříznivé počasí způsobilo značný rozptyl parašutistů v noci v neznámém terénu. Radista skupiny narazil na německou hlídku a byl zatčen. Zbývajících
5 členů skupiny dorazilo postupně na místo určení až po několika dnech. Postup38
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ně navázali kontakty s místními obyvateli a také s partyzánskými skupinami, které
v oblasti operovaly. V té době byl zákeřně zavražděn člen skupiny rtn. J. Bierski
zrádcem nasazeným mezi partyzány. Výskyt několika partyzánských skupin neušel
německým úřadům a na přelomu září a října provedlo zlínské gestapo s německými speciálními jednotkami rozsáhlou akci v celých Beskydech. Z partyzánské
brigády Jana Žižky padl velitel i náčelník štábu a po té se brigáda stáhla na slovenskou stranu Beskyd. V této situaci rozhodl velitel skupiny“ Wolfram“opustit
Beskydy a přesunout se do míst, které znal a to okolí Brna. Podařilo se jim projít
obklíčením a po krátkém odpočinku v Kunčicích pod Ondřejníkem nastoupili cestu
zasněženou krajinou přes lesy a terénní nerovnosti převážně v noční době. Cestou
spávali v lese, docházely jim potraviny, ale přes všechny potíže nakonec dorazili k příbuzným velitele do Líšně dne 3. 12. 1944. Po krátkém odpočinku obnovila
skupina činnost v lesích kolem Mokré a Hostěnic. Partyzáni kontaktovali bývalého legionáře Ant. Kučeru z Hostěnic a ten je převedl do myslivny lesního správce
Šindlera, který již ukrýval dva letce ze sestřeleného ruského letadla. Z Horákova
byl také převeden ruský radista, který byl vysazen 25. 3. 1945 v lesích na Sivicku do
Hostěnic, kde se pak ukrýval v domě č. 46 u Josefa Pantůčka. Hostěničtí lesní dělníci měli také kontakt na 7 ruských parašutistů vysazených v Olšanském lese. Obě
skupiny pak začaly spolupracovat. Při přestřelce v myslivně na Lhotkách byli zabiti
dva ruští parašutisté a partyzán F. Polák z Kanic. Po této akci udělali němečtí vojáci
zátah na Říčkách, kde objevili základnu partyzánů a zničili ji. Zbytek ruské skupiny se pak spojil se skupinou Wolfram a měli společnou základnu v lese u Bočkové
boudy. Významnou akcí bylo přepadení kolony něm. vojáků v lese v zátočinách
na Ochoz dne 23. dubna 1945. Velitel kolony se vrátil do Hostěnic, kde předsedovi
a tajemníkovi správní rady dal ultimátum zjistit pachatele, jinak každého desátého
občana Hostěnic zastřelí. Dal termín 24 hodin. Výmluvností tajemníka správní rady
a ředitele místní školy se podařilo, že se vyhrůžka neuskutečnila a po provedené
bezúspěšné pátrací akci v lesích nakonec z obce odjeli.
V r. 2005 byla v Beskydech vybudována „Stezka paraskupiny Wolfram“. Začíná
na parkovišti Morávka-Velká Lipová a vede přes Spolku, Nytrovou, Kotly a končí
u Kolářovy chaty. Asi 3 km od hotelu „Srdce Beskyd“ v Čeladné-Polánkách je v lese
pomníček rtn. J. Bierského, člena skupiny Wolfram, který byl v těchto místech zákeřně zavražděn zrádcem, který se do skupiny vetřel.
V roce 1997 byly v Hostěnicích exhumovány ostatky padlých, zde pochovaných
německých vojáků. Firma pověřená německou organizací provedením exhumace, měla k dispozici orientační plánek i jména pochovaných vojáků. Dle pamětníků byli padlí němečtí vojáci dovezení do Hostěnic v posledních válečných dnech
od Holubic. Na okraji lesa pod hájenkou vyhloubili společný hrob, uložili do nich
vojáky, přikryli chvojím a přítomní vojáci pak vzdali čest vypálením čestné salvy
a hrob zahrnuli. Podle pamětníků měl být mezi zde pochovanými vojáky také mladý německý hoch z Brna, který před válkou jezdil na víkendový pobyt do Hostěnic
na zdravý vzduch, který mu zde rodiče sjednali, aby zesílil a ozdravěl. Ke konci války
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zřejmě musel rovněž narukovat a nakonec skončil ve společném hrobu právě zde
v Hostěnicích.
S použitím vzpomínek Roberta Matuly zaznamenaných v knize „Robert Matula
– parašutista skupiny Wolfram“ autorů J. Klinky, J. Břečky a V. Kolesy, dále „Kroniky
protifašistických bojovníků Hostěnice“, obecní kroniky Hostěnic a z vyprávění místních pamětníků zpracoval:
Václav Dostál
kronikář obce

Duchovní okénko
Proč se pochovala basa…
Proč se pochovala basa? Protože skončily ostatky… A co jsou to „ostatky“? Jsou
to poslední ostávající dny před Popeleční středou. Tou začalo 40denní období
před Velikonocemi, tzv. „Postní doba“, kdy se křesťané duchovně připravují na oslavu největších svátků. Basa, která je tradičním symbolem zábavy, má teď odpočívat
a spolu s ní všechno, co člověka jakkoliv rozptyluje. V Postní době nemá jít pouze
o újmu v jídle či v zábavě… Má jít o pravdivý pohled na sebe sama, na svůj život,
na vztah s Bohem, na vztahy s ostatními. Zkrátka: Člověk by si měl udělat takový
„jarní úklid“ ve svém životě. A tak jako předvánoční adventní dobu prožívají nejen
ti, kteří chodí pravidelně do kostela, tak také postní doba může leccos nabídnout
každému člověku bez rozdílu vyznání. Např. uvědomit si svoje závislosti na nejrůznějších věcech, bez kterých se dá vcelku slušně obejít a ještě mít ve vlastním srdci
více prostoru pro ty druhé… A nebo boj s lhostejností! Papež František říká, že
pokud se nám daří dobře a žijeme v pohodlí, samozřejmě zapomínáme na ostatní. Nezajímáme se o jejich těžkosti, o jejich bolesti a nespravedlnosti, jimiž trpí…
a naše srdce tak upadá do lhostejnosti. Takovýto egoistický postoj lhostejnosti
dnes nabral světový rozměr; až takový, že můžeme dokonce mluvit o globalizaci lhostejnosti. I jako jednotlivci víme, co je pokušení lhostejnosti. Jsme přesyceni
šokujícími obrazy, které ukazují lidské utrpení, a zároveň cítíme svou neschopnost
nějak reagovat. Co tedy máme dělat, abychom se nenechali pohltit touto spirálou
zděšení a nemohoucnosti? Tak např. pomoci skutky lásky a díky mnoha charitativním organizacím se dostat k blízkým i k vzdáleným. Postní doba je vhodná pro to,
abychom prokázali zájem o druhého, třebas i jen malým, ale konkrétním výrazem
spoluúčasti na našem společném lidství. Utrpení druhého člověka je totiž výzvou
ke změně vlastního srdce. Když přestanu být otrokem konzumu, život se mi projasní! Zkusme během této doby prožít třeba den bez televize, bez počítače nebo
bez hry v mobilu… Možná právě tehdy poznáme, že ti, se kterými dávno bydlíme
pod jednou střechou, jsou vlastně docela fajn lidi. Zkusme si někdy nekoupit to,
na co zrovna máme chuť, a ony drobné mince dejme těm, kteří nemají co jíst…
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Zkusme si někdy dát pořádnou újmu v jídle – mnozí říkají, že nejsou schopní se
postit, ale když pak přijde nemoc, najednou to jde i nedobrovolně. Když se člověk dokáže omezit v jídle, prospívá mu to na zdraví! Zkusme některý večer zavolat
nebo napsat e-mail či dopis tomu, kterého zrovna moc nemusíme, ale který na to
čeká… Zkusme některý den udělat už konečně to, do čeho se nám tak nechce a co
už tak dlouho odkládáme… Velké dobro se skládá z tisíce malých dober, a když
se nám v postní době každému podaří vykonat alespoň několik malinkých skutků
lásky, bude na světě o trochu lépe! Postní čas určitě nemá být charakteristický tím,
že se chovám jako exot… Mnohdy stačí jen pár minut denně věnovat víc něčemu
potřebnému – a mnohdy za to hned sklidíme opravdovou radost - takovou, kterou
nelze příliš dobře popsat a pojmenovat, ale tam někde uvnitř v srdci nás zahřeje.
V tomto Duchu pak nebude problém vnímat velikonoční události jako Lásku, která
nás vysvobozuje, a která nás chce taky učit dávat se těm, se kterými se dnes a denně setkáváme.
Myslím, že nemalým skutkem sebezáporu bylo už vůbec přečíst tento článek…
Když jste to tedy dokázali vydržet až sem, troufnu si říct, že máte nejlepší předpoklady vytrvat i ve smysluplném přemáhání sebe sama až do Velikonoc! Až se pak
znovu probudí basa k novému životu a s ní celá příroda i všechny odložené radovánky, ať se ukáže, že pravý Život vítězí nad všemi chmurami, bezduchou zábavou
a veškerou bídou tohoto světa!
Krásné a požehnané Velikonoce!
Váš P. Pavel Lacina, pozořický farář

JARNÍ BAZÁREK
HOSTĚNICE
PRODEJ: Pátek 27. 3. 2015 10-19 hod.
Sobota 28. 3. 2015 9-13 hod.
v OC vedle obchodu na návsi
Oblečení JARO-LÉTO pro děti cca 0-15 let
do komise přijímáme: čisté oblečení a obuv pro děti cca 0-15
sportovní vybavení - kola, koloběžky, odrážedla, kolečkové brusle, helmy...
těhotenská móda, hračky, kočárky, židličky, postýlky, potřeby pro děti, apod.
příjem zboží do komise: st 25. 3. 2015 16-19 hod. v OC
(vedle obchodu na návsi) nebo dle domluvy Jitka Vaňáčková 607 592 511
výdej neprodaného zboží: po 30. 3. 2015 16-18 hod. v RC Broučci
nebo dle domluvy
Formuláře k popisu zboží budou k vyzvednutí v RC Broučci v Hostěnicích,
nebo si o ně napište na mail: jitka.vanackova@email.cz
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POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ
O.s. Hosten Vás srdečně zve na Velikonoční setkání
v sále restauraci U Stupárků v neděli 22. 3. 2015 od 15.00 hodin

• tvoření pro děti i dopělé
• velikonoční vazba
• zdobení perníčků
• pletení pomlázek
• vystoupení kroužku hry na flétnu a dětského hudebního sboru
• k tanci a poslechu bude hrát již tradičně cimbálová muzika Šmytec z Brna
V rámci našeho setkání proběhne pro dospělé soutěž na téma
„Velikonoční pokrmy“.
K posouzení přineste, prosím, cca 30 kousků.
Vstupné dobrovolné !!!

Přehled akcí
Březen

22. 3. Velikonoční setkání (tvoření s cimbálovkou) v restauraci
U Stupárků

Duben

18. 4. Prasátko - turnaj ve stolním tenise v restauraci U Stupárků
(čtyřhry)
30. 4. Den Země a pálení čarodějnic – stezka s úkoly ke Dni Země
zakončená opékáním špekáčků a pálením čarodějnic ve starém lomu
2. 5. Pánské hody
17. 5. Den matek v restauraci U Stupárků
24. 5. Vycházka po okolí Hostěnic - Srdce, Devatero cest, Jubileum,
Lavička, Bernatka, do 10 km – pro všechny věkové kategorie
31. 5. Den dětí

Květen

Červen
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14.6. Hostěnický sedmiboj – na víceúčelovém hřišti Na Pastviskách
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Inzerce

ZAHRADNICTVÍ KOVALOVICE
vám v době od března do listopadu nabízí tyto produkty:
• zeleninové a květinové sazenice – sortiment odrůd sezónní zeleniny a květin
• balkónové květiny – do truhlíků a nádob
• naťové byliny – sezónní i vytrvalé naťové zeleniny a byliny
• konzumní zelenina – salát, kedlubny, ředkvičky, okurky, rajčata,
paprika + kapie
• cibule sazečka, šalotka, sadba česneku
• ovocné dřeviny
– ovocné stromky a keře prostokořené
(jaro a podzim)
– drobné ovoce v kontejnerech (celoročně)
• okrasné dřeviny – především drobné a zakrslé dřeviny, trvalky
• substráty, hnojiva, textilie
Bližší informace o sortimentu na www.zahradkov.cz
Prodejní doba:
Po – Pá
8 – 18
So
8 – 12
Kontakty:
Ing. Jarmila Semrádová, 664 06 Kovalovice 158
tel.: 702 899 778 • e-mail: sem.jar@seznam.cz • www.zahradkov.cz

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
Nabízím vypracování znaleckých posudků:
Obor ekonomika – ceny a odhady nemovitostí
Obor stavebnictví – stavby obytné a průmyslové
ING. RADKO SEMRÁD
soudní znalec
664 06 Kovalovice 158
tel. 604 293 279 • e-mail: r.semrad@seznam.cz
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Oslava osvobození

Zničený tank na Jezerách

Novoroční vycházka

Ostatky - průvod masek a maškarní ples
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